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DECRET

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA
Expedient:  2017/125 33 GENSVM 
Contingut: FIXACIÓ DIA I HORA OBERTURA SOBRES A, B I C DE LA 
LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ, MIJTNAÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE 
LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DELS SERVEIS DE 
TEMPORADA A LA PLATJA 2017-2020.

El dia 20 de març de 2017 finalitzà el termini per a la presentació de 
proposicions a la licitació, mitjançant procediment obert, de la instal·lació i 
explotació comercial dels serveis de temporada a la platja de Sant Vicenç de 
Montalt per al període 2017-2020.

Segons la clàusula setena del Plec, la Mesa de Contractació de referencia és la 
següent:

“President:  L’Alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa

Vocals: El regidor de gestió econòmica, Amadeu Clofent i Rosique
L’arquitecte-tècnic, Lluís Buch Casals
La secretària interventora accidental, Cristina Marín Carcassona.
El tresorer municipal, Vicenç Colomé Puig

 
Secretària: Cristina Romero Pareja, funcionària de la Corporació.

Com a convidats podrà assistir un representant de cada grup polític de 
l’oposició.”

Segons les clàusules vuitena i novena del Plec de clàusules textualment diuen:

8.- QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL

Un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions, la mesa de 
contractació procedirà a la qualificació de la documentació general presentada 
pels licitadors en el sobre A en sessió no pública. 

Si la mesa observés defectes materials en la documentació presentada, podrà 
concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a 3 dies perquè el 
licitador els subsani. Si la documentació tingués defectes substancials o 
deficiències materials no reparables, es rebutjarà la proposició.



9.- OBERTURA DE PROPOSICIONS

La mesa de contractació, en acte públic convocat per Decret de l’Alcaldia, 
procedirà a l’obertura dels sobres B i C. Donarà compte del resultat de la 
qualificació de la documentació general presentada pels licitadors en el sobre A 
que s’obrirà prèviament en sessió no pública, indicant els licitadors exclosos i 
les causes d’exclusió, i convidant els assistents a formular observacions que es 
recolliran en l’acta. 
Posteriorment a l’obertura dels sobre B es donarà lectura de les proposicions 
econòmiques formulades i les elevarà amb l’acta i la proposta que estimi 
pertinent a l’òrgan de contractació.

RESOLC

Primer. Convocar la Mesa de contractació perquè es constitueixi, en acte no 
públic, el dilluns dia 27 de març de 2017 a les 9:00 hores per procedir a 
l'obertura del Sobre A i qualificarà la documentació administrativa continguda 
en els mateixos. Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a 
tres dies perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables 
observats en la documentació presentada.

Així mateix, convocar la Mesa de contractació perquè el divendres dia 31 de 
març de 2017 a les 11:30 hores procedeixi a l'obertura i examen dels sobres 
B i C, relatiu a l’oferta econòmica i als criteris d’adjudicació, en acte públic, a 
la Sala de Sessions de l’Ajuntament.

Segon. Donar trasllat de la present resolució als membres de la Mesa de 
Contractació i donar-ne l’oportuna publicitat al Perfil del Contractant de la 
Corporació.

Tercer.- Convidar a un representant de cada grup polític de l’oposició perquè 
assisteixi els dies detallats anteriorment per a l’obertura de sobres de la licitació 
de referència.

Sant Vicenç de Montalt, 22 de març de 2017

L’Alcalde, Davant meu,
La secretària interventora acctal.


		2017-03-22T13:09:44+0100
	CPISR-1 Cristina Marín Carcassona


		2017-03-22T18:28:13+0100
	CPISR-1 C Miquel Àngel Martínez i Camarasa




